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במ שיעורים ומכין לבחינות מתכונן רפי
 אשתו בדואר. החומר את שולח רומים,

מק והיתה במקומו, לשיעורים ללכת נהגה
מא היד, רפי רקורדר. טייפ על אותם ליטה

 גיד או רומא מעל במטוסו, להקלטות זין
יורק.

 במהרה למדו הלימודים לספסל חבריו
להת נהגו הנדיוות, תכונותיו את להעריך

 רק ״לא שיעורים. יחד ולהכין בביתו אסף
 היה פשוט באים. היו הם שיעורים להכות

פנינה. מספרת בחברתו,״ להימצא נעים
★ ★ ★

אבא עם בעודס סיבוב
 וחל- שנה 201,מזה טייס היותו לבד ץץ

 עסקים איש גם רפי היה מבריק, מיד
 חברה שנים מיספר לפני הקים הוא מצליח.
היל שמות קיצור — אילדר בשם לבניין

 בעיקר ובתים, וילות בבניית עסק — דים
 אחר־כך לידידים, בנה בהתחלה בהרצליה.

ש ״החברה פנינה: מספרת העסק. התרחב
 אנשים מצליחה. אבל קטנה, היתד, הקים הוא

העיקריות התכונות אחת אמון. לו רחשו

 ני־ לאחר פנינה ואשתו רפי ^11*1*1
/ | | ^ |  בעת שנה, 14 לפני שואיהם, |

 רפי כבר היה כשנישאו, העתיקה. בעכו טיול
 המורה את בקיסמו ששבה ותק, בעל טייס

למורות. סמינר עתה זה שסיימה הירוקה,

 לא הוא זה בעניין יושרו. היתד, רפי של
ה אם גם בדיבורו עמד הוא פשרות. ידע
הפסדים.״ לו גרם דבר

 ב־ במסיבה לראשונה נפגשו ופנינה רפי
 בסמינר. תלמידה עוד היתד, כשפנינה 1955
 לי ״קסם ותק. בעל טייס אז כבר היה רפי

כש ״אחר־כך, פנינה. מספרת טייס,״ היותו
באי אותי כבש הוא אותו, להכיר למדתי
 שנינו שלו. ובחיוניות המגנטית שיותו
 לקונצרטים אותי לקח הוא מוסיקה. חובבי

 יצאתי •תקופה באותה הרומן. התחיל וכך
 אני אחד יוס ורד. בעין מעשית לעבודה

 לכיתה מעל חג רפי של האווירון את רואה
 איך לראות החוצה יצאו הילדים כל שלי.
 ערב באותו באוויר. אקרובטיקה עושה הוא
להינשא.״ והחלטנו אותי, לבקר בא הוא

 מצא והשונים, הרבים עיסוקיו למרות
 בדרך — הילדים עבור גם זמן תמיד רפי

לסי אותם לוקח היה לשנה אחת מקורית:
 יותר ״אבל ימים: שבוע במשך בעולם בוב

 פאריס בניו־יורק, מביקור נהנו שהם ממה
 כולו אבא עם להיות נהנו הם לונדון, או

פנינה. מספרת שלהם,״
 עסקים, טייס, לחיות: מה למען היה לרפי

 מה כל מאושרת. משפחה ספורט, לימודים,
ליפים. החיים את שעושה
ל בתוקף פנינה מתנגדת כשמת, עתה,
 שיהפכו רוצה היה לא ״הוא אותו: הספיד

 ״באשר אומרת. היא לשמאלץ,״ מותו את
 כל איתי נוכח שהוא מרגישה אני — לי

 עוד כאילו לי, נדמה חי. היה כאילו הזמן,
 שעו־ ישמע אם רועם, בצחוק יפרוץ רגע
לזיכרו.״ כתבה עליו שים

 זו שבת ביום המחאה לאסיפת בואו - חיפה תושבי
״מאי״. קולנוע ברחבת ׳בערב, בשש

ינאם

כהן שדו□ חייב
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דתית! כפייה נ*ד
בשבת! טדוויויה בעד

להח ישראל ממשלת של התכחשותה את רבה בדאגה רואים מטה החתומים אנו
ושבת. שבת ליל כולל השבוע, ימי בכל הטלוויזיה שידורי את להתיר הקודמת לטתה

 ישראל במדינת החופשיים האזרחים של •הציבורי האינטרס הפקרת את מגנים אנו
 חשבון על במערך, הדתיות המפלגות תמיכת וקניית קואליציונית נוחיות תמורת
י הדתית. הכפייה והגברת האזרח זכויות

 ימי בכל הטלוויזיה שידורי את מייד להפעיל ישראל מממשלת תובעים אנו
שבת. ובליל בשבת כולל השבוע,

חתימה כתובת שם
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להעולם אותו ושלח וחבריו־לעכודה קרוביו ידידיו, את עליו החתם זה, טופס על חתום
תל-אביב. ,136 ת.ד. חדש, כוח - הזה


